
                       اي آب،  اي آب،  اي آب، اي آب، اي آب ؛آي
    اي فرات! اي همیشه خروشان   پس چرا سرد و خاموش هستی؟ 

   باغ را باز آبی بنوشان         خسته و تشنه کامند گلها
    آن طرف دشمنان بی شمارند     پشت نیزاري از نیزه و تیغ          

  کودکان تشنه در انتظارند       ن طرف در دل آتش و دودای
   اینک افتاده از پا علمدار          پاي آن نخلهاي پریشان       

  مشکی از موج بر دوش بگذار      زود برخیز و دستی بر آور       
 !آب، اي آب، اي آبی پاك          

  سوخت از تشنگی جان آنها          ان زود بشتابسوي لب تشنگ
  زود بشتاب، بشتاب اي آب
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